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Pentecostes
 

 

Prelúdio      
 

Acolhida e Abertura 
 

Canto  Unidade e Diversidade (G. Kerr; J. Rehder) 
 

Da multidão dos que creram 
Era só um o coração e a alma, 
Uma só mente, uma semente, 
Somente uma esperança brotando dentro da gente. 
Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, 
O que se parte e reparte, a própria vida, 
Galho ligado à parreira, vida, em comum, verdadeira. 

Sempre grande poder: curas, milagres de Deus. 
Sempre proclamação! Cristo, o Senhor, ressurgiu! 

Da multidão dos que creram 
Era só um o coração e a alma, 
Muita alegria, singela a vida, 
Na simpatia de todos, nasce a Igreja de novo 
Povo de Deus, sal e luz pra todos os povos. 

 
Leitura 
 

A tarefa ecumênica implica, o respeito à legítima 
diversidade, superar as diferenças irreconciliáveis com a 

unidade que Deus nos pede. A persistência destas 
diferenças não deve nos paralisar, mas deve impulsionar 
a procurar juntos a forma de enfrentar esses obstáculos. 

A comunidade cristã, com sua pluralidade,  
é chamada a não competir, mas colaborar. 

 (Papa Francisco) 
 

Canto  Enche-me Espírito  (Cancioneiro 15) 
 

Enche-me Espírito, mais que cheio quero estar 
Eu menor dos Teus vasos, posso muito transbordar 

Oh, dá-me falar cada dia com salmos hinos de amor 
Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor 

Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor 
Em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor 

Oração 
 
Evangelho    Atos  2.1-21 
 
Reflexão     Edson Fernando  Mozart Noronha 
                      Manuel Lopes Oscar Beozzo 

Eucaristia 
 

Oração pela Comunidade e Pai Nosso 
 

Canto      Se eu quiser falar com Deus (Gilberto Gil)                  
 

Se eu quiser falar com Deus tenho que ficar a sós 
Tenho que apagar a luz tenho que calar a voz 
Tenho que encontrar a paz tenho que folgar os nós 
Dos sapatos, da gravata dos desejos, dos receios 
Tenho que esquecer a data tenho que perder a conta 
Tenho que ter mãos vazias ter a alma e o corpo nus 

Se eu quiser falar com Deus tenho que aceitar a dor 
Tenho que comer o pão que o diabo amassou 
Tenho que virar um cão tenho que lamber o chão 
Dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho 
Tenho que me ver tristonho tenho que me achar 
medonho e apesar de um mal tamanho 
Alegrar meu coração 

Se eu quiser falar com Deus tenho que me aventurar 
Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar 
Tenho que dizer adeus dar as costas, caminhar 
Decidido, pela estrada que ao findar, vai dar em nada 

Nada, nada, nada, nada, 
Nada, nada, nada, nada 
Nada, nada, nada, nada 
Do que eu pensava encontrar 
 

Comunicações 
 

Bênção e Despedida 
 

NOTAS IMPORTANTES 

CAMPANHA PARA OBRA DE COMBATE A INCÊNCIO: 
Continuamos recendo doações para esta obra. Banco 
Santander, Ag. 4677, Conta Poupança: 600006928-5. 
Centro de Recuperação Infantil, CNPJ:  42.136.531.0001-56 
 

60ª CELEBRAÇÃO NA QUARENTENA: Seguimos online. 2s 
feira: Classe Paul Tillich (18h30). 4ª feira: Reuniões de 
Oração. Domingo: Celebrações (11 h). ID no Zoom: 533 914 
7003 (sem senha). Participe! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 24.05 Ana Maria Fidelis 
Rezende, Elizete Pires dos Santos, Patricia Baía Vidal  25.05 
Maria Cristina Vianna Motta 27.05 Marcia Costa Gomes, 
Wanda Berbat Marçal 28.05 Mariana Vianna Rosalba 
Tupinambá 29.05 Maria Eduarda Oliveira de Carvalho. Um 
grande abraço da ICI! 

 

 


